
EURO-DESIGN SLIDE
Desenho eficiente e funcional para janelas e portas de correr



a mELhOR OpçãO paRa a SUa caSa OU NEGócIO
EURO-DESIGN SLIDE

Poupança energética
O Euro-Design Slide proporciona a máxima 
poupança energético e um excelente nível de 
isolamento térmico. O resultado é um elevado nível 
de conforto e uma ótima eficiência energética.

Isolamento acústico
O Euro-Design Slide está pensado para que dificulte 
a transmissão do ruido desde o exterior e devolva a 
tranquilidade à sua habitação. 

Proteção antirroubo
O sistema Euro-Design Slide oferece múltiplas 
soluções para obter a máxima segurança contra 
tentativas de roubo e para que se sinta sempre 
protegido.  

Máxima superfície de vidro
O Euro-Design Slide permite instalar grandes 
superfícies de vidro, conseguindo ganhos em luz 
natural, disfrutando de lugares atrativos e uma 
maior sensação de espaço sem desperdiçar 
energia.

Fácil, prático e elegante.
Com o Euro-Design Slide conseguirá mais espaço e 
comodidade graças ao seu sistema de abertura de 
correr que garante um deslizamento fácil e suave.

Proteção do meio ambiente
As janelas com um bom isolamento térmico 
minimizam o consumo de energia e reduzem a 
emissão de CO

2 
 para a atmosfera.

Obtenha a máxima 
satisfação   
com acabamentos elegantes   
e de qualidade.

O Euro-Design Slide é um sistema de janelas e portas de correr em PVC
de instalação rápida e simples, com um mínimo de manutenção, elevados 
níveis de isolamento acústico e térmico e um sem fim de possibilidades de 
personalização.
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Desfrute do máximo de 
conforto 
na sua habitação sem renunciar 
ao desenho e à poupança de 
energia.

1.000.000 kg menos de 
emissões de CO2 ao ano
graças à otimização do processo 
de fabrico. 

Sistemas de juntas de escova
Para ter uma barreira adicional ao ar e às 
partículas exteriores.

Mecanismos e rodas de deslizamento 
Situadas no canal central para uma maior 
resistência antirroubo.

Instalação opcional de manetes
Múltiplos pontos de fecho que aumentam a 
segurança.

Grande versatilidade
Profundidade construtiva de 60 mm que oferece 
uma grande versatilidade e cumpre com os 
requisitos em renovação e obra nova de edifícios 
residenciais e comerciais.

Aro otimizado
Desenhado para garantir o isolamento térmico 
melhorando assim a eficiência energética, e 
evitar a entrada de água e pó para o interior.

Variedade de carris
Possibilidade de utilizar até 3 carris/guias de 
deslizamento que permitem instalar janelas e 
portas de maior superfície.
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Desfrute dos benefícios de janelas e 
portas de correr de última geração
com a tecnologia e experiência da REHAU.
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Produção    

      Recolha da janela            
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Excelente balanço ecológico 
Os nossos produtos caracterizam-se 
por uma grande durabilidade e pelas 
suas propriedades ecológicas.
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Como imagina a sua janela ideal?
O sistema Euro-Design Slide foi concebido para poder personalizar as janelas e portas com diferentes 
configurações de tamanho, vários estilos com 2 ou mais carris e uma ampla gama de cores e 
acabamentos. A melhor opção para obter mais luminosidade, melhores vistas, mais conforto, um desenho 
atual e uma habitação mais agradável e eficiente.


